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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طنـــــز

    
  نعمت اهللا مختارزاده  

    شهـــر اسن ــ المان
    ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٦  
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  شکوه روان ايـنطرف و آن طرف

  ا  کـرده بسوی هدفتيری  رهـــــ

  تـا بــــدرد   پــردۀ   ريـب  و ريـا

  هــــم بـِکـَنـَد ، ريـشۀ ُبغض و جفا

  ای وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکوه خـودش پشتِ شما در وجب

  مـحـفـلـی در مـجـلــسی بــرپا شده

  پـيـر و جــوان ، دعـوتی آنجا شده

  تــا  ز  سخـنـرانـیِ   حاجی رجب

   هـمـه گردد عجبفيض ، نصيبِ 

  ای وجب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه خودش پشتِ شما در وجب

  بـــا رفــقـا  واردِ   مـسـجـــد شـدم

  فـــرضی ِادا کــــرده و ساجد شدم
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  گـوشـه ای بنشستم و تنها، خموش

  چونکه رجب بود به جوش وخروش

  حاجی رجب ، پـير و جوانان نگر

  ِ   افـغان نگرختم و دعـا  ،  محفل

  حاجی رجـب، تــازه رسيده ز حج

  بـــا هـــمــــۀ نسلِ  جوان کرده لج

  کس نـتـوانــــد بـِکـَشد  ، يک نفس

  زانکه شده در هــمـه دوغی مگس

  حاجی رجب ، سوی جـوانان نگر

  داغِ   دل  و  ســيـنۀ ســوزان نگر

  حاجی رجـب شاکی ز نسلِ  جوان

  ن در فغانگشته هــمه نسلِ  جـــوا

  طــرزِ  سخـن گـفتنِ  او  بـا شتاب

  هر يکی صد پاره ز جورش قطاب

  حاجی رجب ، دردِ   جـوانان نگر

  روی خـدا بين و بـه وجـــدان نگر

  نازه جوانی ، چـــو بايستاد و گفت

  عرضِ ادب دارم و نه حرفِ ُمفت

  شعری به من داد و بگفتا ، بخوان

   بدانزخـــمِ  دل از تـيـرِ  جـفـايش

  حاجی رجب  شعر و جوانان نگر

  هرکه جفا کرده  ،  به جبران نگر
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  حاجی رجب گفت ، بـلندش بخوان

  تـا شـنـــوم دردِ  دلِ  ايـــن جــوان

  يـــا کـــه ز تحـرير و ز تقريرِ  او

  وبــاخـبـر از گـفـتــه  و  تــدبيرِ  ا

  حاجی رجب ، دردِ  جـوانـان نگر

  تــازه  ز حـج  آمـده  عصيان نگر

  

  بقيه دارد
 

   


